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Försäkringen gäller för alla lionklubbar och distrikt över hela världen. Samma bestämmelser som gäller för USA och som vi redogör för i denna broschyr, gäller för de flesta länder. I en del länder
har en försäkring som svarar mot gängse bruk tecknats.

ALLMÄNT
The International Association of Lions Clubs ansvarsförsäkring
omfattar Lions över hela världen. Försäkringen är utfärdad av
ACE American. Alla klubbar och distrikt är automatiskt försäkrade. Någon åtgärd från er sida krävs inte.
Syftet med broschyren är att förklara försäkringens innehåll och
dess tillämpning vid olika aktiviteter. Försäkringsbestämmelserna
täcker de för klubbar och distrikt vanligast förekommande
ansvarsfallen i deras verksamhet och i samband med aktiviteter.
Undantaget är skadeståndsanspråk för bruk och underhåll av
flygplan och motorfordon ägda av lionorganisationer jämte vissa
vattenfordon (se Undantag). Broschyren ger endast prov på vad
som kan inträffa. Texten kan inte åberopas för att tillföra, ändra
eller utesluta något i försäkringsvillkoren. I tveksamma fall som
fordrar närmare förklaring bör kontakt tas med:
T. J. ADAMS GROUP, LLC
333 E. BUTTERFIELD ROAD, Fifth floor
LOMBARD, ILLINOIS 60148, USA
Telefon (630) 324-2500
Fax (630) 324-2501
www.tjadams.com
Observera att denna försäkring endast omfattar rättsligt ansvar
och att den inte är en “olycksfallsförsäkring” som täcker skada
utan hänsyn till vem som är vållande. Den täcker begränsad
“sjukvårdsersättning”, men inte skada vållad i samband med deltagande i sport och idrott.

FÖRSÄKRINGSBOLAG
ACE American Insurance Company
OBS!

Den här broschyren finns på organisationens
webbplats www.lionsclubs.org
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FÖRSÄKRINGSTAGARE
The International Association of Lions Clubs, alla distrikt (multipel-,
del- och enkeldistrikt), alla chartrade enskilda lion-, leo- och lionessklubbar, annan lionorganisation som lyder under ovannämnd
försäkringstagare eller under enskild lionmedlem, under utövande
av verksamhet för någon ovannämnd försäkringstagare.
Enheter som faller under denna definition är försäkringstagare.
Lägg dock märke till att organisationens stadgar och arbetsordning
föreskriver att ingen person eller enhet, med undantag av lionklubbar och distrikt, får använda Lions namn eller emblem utan särskilt
tillstånd från den internationella styrelsen. (Se fråga nummer 18).
Utan sådant tillstånd kan vi inte utfärda ett försäkringsbevis, som
visar att en enhet är täckt av försäkringen.

YTTERLIGARE FÖRSÄKRINGSTAGARE
(ALLMÄNT SKADESTÅND)
Lion-, lioness- och leostyrelseledamöter, tjänstemän, anställda
och medlemmar är i inkluderade såsom tilläggsförsäkrade under
utövande av verksamhet för försäkringstagaren.
Enskilda frivilliga medarbetare är tilläggsförsäkrade gällande skadeståndsskyldighet under verksamhet i lionprojekt.
Enskilda personer och organisationer, officiella och privata, som
upplåter fast egendom för Lions aktiviteter är tilläggsförsäkrade
gällande skadeståndsskyldighet som uppstår då Lions brukar
nämnda fasta egendom, utom då skadeståndet kan hänföras till
vårdslöshet från person eller organisation som upplåter sin fasta
egendom. Med fast egendom avses mark med tillhörande byggnader.
Tilläggsförsäkrade är även län, kommuner och städer som utfärdar tillstånd till försäkringstagaren, men endast då det gäller skadeståndsskyldighet som uppkommer då försäkringstagaren är
verksam under nämnda tillstånd.

ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNING
Högsta totala ersättning
Produkter och avslutad verksamhet totalt
Personskada & ärekränkning
Totalt per skadefall
Skada på lokaler som hyrts av er
Sjukvårdsersättning (samma person)
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2 000 000 USD
2 000 000 USD
1 000 000 USD
1 000 000 USD
1 000 000 USD
1 000 USD

Ansvarsbegränsning per händelse är 1 000 000 USD för personoch egendomsskada sammanslaget. Om er klubbs eller lionorganisations aktiviteter kräver en högre ansvarsgräns föreslår vi att
ni tar ut en lokal paraplyförsäkring.

OMFATTNING
Allmän ansvarsskyldighet
Försäkringen utbetalar det belopp till försäkringstagaren, inklusive lionklubbar och distrikt, enskilda medlemmar och frivilliga
medarbetare, som enligt lag utdöms som ersättning till tredje part
för person- och egendomsskada, som åsamkats denne vid en av
Lions arrangerad verksamhet.
Försäkringen omfattar ansvar för:
Egendom och verksamhet
Produkter och avslutad verksamhet
Ägare och leverantörer
Kontrakterat ansvar
Personskador & ärekränkning
Skada på lokaler hyrda av er
Tillfällig försummelse
Sjukvårdsersättning
Läs igenom den här broschyren för mer detaljerad information
beträffande försäkringsskydd för ovanstående.
Ansvarsskyldighet vid bruk av motorfordon
Försäkringen täcker inte ansvar vid bruk av motorfordon som ägs
av försäkringstagaren. Däremot täcker försäkringen lionorganisationens (försäkringstagarens) ansvar vid bruk av hyrbil och icke
ägda motorfordon (inklusive medlemmarnas bilar). Ersättning
utges dock endast för det belopp som överstiger ägarens ersättning från egen försäkring. Om lionorganisationen äger ett motorfordon måste detta försäkras separat. Försäkringen täcker inte
ägare eller förare av ett motorfordon och ej heller skada på
motorfordon i samband med en lionaktivitet. Ordet “motorfordon”
inkluderar bussar, lastbilar och trailers.
Om er klubb hyr eller lånar en bil bör ni vara medvetna om att försäkringen inte täcker skada på motorfordon. Om ni hyr en bil bör
ni ta ut en särskild vagnskadeförsäkring från uthyrningsföretaget.
Samma begränsningar gäller annan egendom som ni hyr, lånar
eller använder. Se fråga 5 och 6.
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Avtalsenligt ansvar
Om er klubb ingår ett skriftligt avtal inkluderar detta troligen en
bestämmelse beträffande “Fritagande från skadeståndsskyldighet”, som kräver att ni godkänner allt ansvar för skada vållad
annan part i samband med era aktiviteter. Många avtal som tidigare slutits med en handskakning kräver idag ett skriftligt avtal,
som fastställer respektive parters rättigheter och skyldigheter. Vår
försäkring täcker avtalsenligt ansvar, men avtalet kan innehålla
oskäliga villkor eller tvetydig formulering som inte kommer att
täckas av försäkringen. En kubb bör alltid anlita en kvalificerad
jurist innan den skriver på ett avtal. Se kommentarer i fråga 19.

UNDANTAG
En del länder har obligatoriska lagar som fastställer ansvar för
fordonsägaren vid motorfordonsolyckor. Andra länder har lagar
som reglerar fordonsförsäkringar, vilka kan göra den amerikanska
försäkringen ogiltig. I dylika länder täcker försäkringen inte ansvar
vid bruk av hyrbil och icke ägda motorfordon.

FÖRBEHÅLL
Försäkringen har ett standardutförande (2001 ISO Commercial
General Liability Form) med härtill vanligt förekommande undantag.
Försäkringen gäller inte för skador som en anställd åsamkas i sitt
arbete.
Försäkringen ger inte ansvarsskydd vid bruk eller underhåll av
bilar som ägs av försäkringstagaren.
Försäkringen ger inte ansvarsskydd vid bruk eller underhåll av
flygplan.
Försäkringen ger inte ansvarsskydd vid bruk eller underhåll av
flygplan.
Försäkringen ger inte ansvarsskydd vid bruk eller underhåll av
vattenfordon som ägs av försäkringstagaren.
Försäkringen täcker inte miljöföroreningar och asbestexponering.
Försäkringen gäller som komplement till andra gällande försäkringar.
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SÄRSKILDA AKTIVITETER
I regel gäller försäkringen för de flesta projekt och aktiviteter, som
arrangeras av lionklubbar och distrikt. Den gäller dock inte för
bruk och underhåll av flygplan, motorfordon ägda av lionklubbar
eller distrikt samt vissa vattenfordon. Vi vill emellertid påpeka att
giltigt försäkringsbevis bör anskaffas av var och en som handhar
eller deltar i en aktivitet arrangerad av Lions. Koncessionsinnehavare och andra som driver verksamhet för Lions skall ha egen
ansvarsförsäkring, vilken namnger kubben som tilläggsförsäkrad.
Personer och organisationer som upplåter fast egendom för Lions
aktiviteter är tilläggsförsäkrade med hänsyn till skadeståndsskyldighet i samband med ert bruk av deras egendom. På begäran
kan försäkringsbevis utfärdas för deras räkning.

SÄKERHETSANSVARIG
Varje lionklubb och annan aktuell organisation bör utse en säkerhetsansvarig, som har till uppgift att:
1. studera denna broschyr, speciellt sidorna 3, 4 och 5, allteftersom de är tillämpliga på planerade aktiviteter.
2. granska samtliga klubbaktiviteter från säkerhetssynpunkt
och identifiera riskfyllda aktiviteter.
3. fylla i checklistan för inspektion av lionaktivitet. En kopia av
densamma skall förvaras i klubbens arkiv.
4. se till att lämplig tillsyn utövas under aktivitetens genomförande för att skydda Lions, åskådare, medverkande och allmänhet.
5. försäkra sig om att cirkussällskap, tivolin, koncessionsinnehavare och andra som driver eller deltar i lionaktiviteter har
giltig försäkring och att i densamma lionklubben namnges
som tilläggsförsäkrad.
6. sammanställa betydelsefull information om incidenter som
eventuellt kan resultera i ansvarsskyldighet och omedelbart
lämna rapport till försäkringsbolaget i enlighet med instruktionerna i denna broschyr.
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BETALNING AV PREMIE
Kostnaden för denna försäkring betalas av the International
Association of Lions Clubs.

SKADESTÅNDSKRAV
Försäkringspremien har ett direkt samband med de utbetalade
skadeståndsbeloppen. Varje gång skadestånd utbetalas höjs premien som the International Association of Lions Clubs och därigenom lionmedlemmarna betalar genom den internationella avgiften. Eftersom skadeståndsbeloppen täcks med Lions medel, är
det tillrådligt att lionklubbar och andra som omfattas av försäkringen, prioriterar säkerhetsfrågorna vid genomförandet av sina
aktiviteter.
Erfarenheten har visat att en del aktiviteter är riskfyllda. Till dem
hör:
DOPPNINGS-CISTERNER – BÖR INTE ANVÄNDAS
AKTIVITETER MED ALKOHOLSERVERING
TIVOLI-, CIRKUS- OCH RODEOEVENEMANG
SNÖSKOTER- OCH GO-CART TÄVLINGAR OCH ANDRA
HASTIGHETSTÄVLINGAR
ROCKKONSERTER
FYRVERKERIER & FÖRSÄLJNING AV
FYRVERKERIPJÄSER
PARKER, LEKPLATSER OCH SIMBASSÄNGER
BYGGNADS- OCH DEMOLERINGSPROJEKT
TRAKTORSLÄP, INKLUSIVE LASTBILS- OCH
PICKUPSLÄP
Er klubb bör beakta risken som medföljer ovan nämnda eller
andra liknande typer av aktiviteter. Om sådana genomförs, bör
säkerhetsansvarig utarbeta lämpliga säkerhetsföreskrifter och
kontrollera att dessa följs. Om aktiviteter sponsras av Lions, men
drivs av andra, bör man försäkra sig om att de sistnämnda har
adekvat ansvarsförsäkring samt att denna upptar lionklubben
som tilläggsförsäkrad. Om ett projekt genomförs i samverkan
med en annan organisation, är den sistnämnda inte skyddad av
vår försäkring och bör anskaffa egen försäkring.
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SKADEANMÄLAN
ACE Insurance har representanter i de länder som finns uppräknade i denna broschyr och skadeanmälan bör prompt rapporteras
på telefon 866-809-0396 (går till USA). Representanten har
ibland filialkontor, där service på ort och ställe kan erhållas.
I de länder som inte finns uppräknade skall skadeanmälan inlämnas till:
GENERAL COUNSEL
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
300 W. 22ND STREET
OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842
USA
Telefon (1-630) 571-5466
Fax: (1-630) 571-8890
www.lionsclubs.org
Då en situation uppstår, som medför krav på ersättning, bör försäkringstagaren INTE tillstå ansvarsskyldighet eller föreslå skadeersättning. Om en lionmedlem, lionklubb eller distrikt skriftligt
eller på annat sätt meddelas att skada orsakats genom dem, skall
detta omedelbart rapporteras.
Tillfredsställande uppgörelser uppnås bäst med anlitande av
yrkeskunnigt branschfolk. Ingen lionmedlem eller representant för
Lions bör inleda förhandlingar med motparten annat än på begäran av försäkringsbolaget eller Lions Clubs Internationals juridiske rådgivare.

TYPISKA FRÅGOR OCH SVAR
I.

GÄLLER FÖRSÄKRINGEN I FRÅGA OM:
1. Skada på lionmedlem eller frivillig medarbetare under
utövande av ett lionprojekt?
Ja, men endast i fråga om lagligt grundade skadeståndsanspråk, beroende på försäkringstagarens försummelse.
Begränsningen av sjukvårdsersättningen på 1 000 USD
kommer att tillämpas oavsett ansvarsskyldighet.
2.

Matförgiftning?
Ja.

3.

Rättsligt ansvar för skada på byggnader och hithörande
inventarier, hyrda eller använda av Lions?
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Försäkringen täcker Lions för ansvar för brandskador på
byggnader, medan de är hyrda eller temporärt använda
av Lions med ägarens tillstånd.
Den täcker också Lions för ansvar för skada på byggnader och hithörande inventarier orsakad av andra skäl än
brand, medan de är hyrda av Lions upp till maximum sju
dagar i följd.
4.

Ansvar i samband med användandet av motorfordon
(inklusive bussar, lastbilar och trailers) hyrda av eller
lånade till lionorganisationer?
Ja. Ägarens försäkring gäller i första hand, men Lions
försäkring innebär kompletterande täckning för försäkringstagaren, dock endast för klubbens respektive
distriktets juridiska ansvar, inte för ägaren eller föraren
av motorfordonet eller för skada på fordon eller dess
inventarier.

5.

Skada på egendom ägd eller använd av Lions eller
under Lions kontroll?
Nej.

6.

Lions ansvar för skada på deltagare i sport- eller annat
evenemang arrangerat av Lions?
Bara i fråga om lagligt grundade skadeståndsanspråk
beroende på försäkringstagarens försummelse.
Sjukvårdsersättning utgår inte om en person skadas
medan han/hon deltar i en idrottsaktivitet.

7.

Zon-, distrikts- och andra lionmöten?
Ja.

8.

Har en leo- och lionessklubb, klubbfilial, nya århundradets lionklubb och lionklubb vid en högskola samma försäkringsskydd som en lionklubb?
Ja.

II.

ANDRA FRÅGOR
9. Vår klubb äger en fastighet (eller park eller annan inrättning), som vi använder för aktiviteter, som ofta är öppna
för allmänheten, ibland mot inträdesavgift. Vi hyr också
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ut fastigheten för olika evenemang. Gäller försäkringen i
dessa fall?
Ja. Andra som hyr eller använder fastigheten eller inrättningen bör emellertid ha egen ansvarsförsäkring och
inkludera er klubb som tilläggsförsäkrad. Vår försäkring
omfattar inte ansvarsskyldighet för hyresgäster eller
användare.
Om alkoholhaltiga drycker säljs eller serveras måste ni
eller användaren, om lagen i ert område kräver det, ha
en separat försäkring som täcker ansvarsskyldighet för
båda parter.
10. Utgår ersättning för arbetsskada?
Nej. Om er klubb anställer personal bör ni ta ut en separat arbetsskadeförsäkring. Om klubben anlitar en entreprenör, tivolioperatör eller annan person som tillhandahåller tjänster, bör ni be dem att överlämna ett försäkringsbevis till er som visar att de har arbetsskadeförsäkring.
11. Vår klubb sponsrar en ögonklinik. Gäller försäkringen för
felbehandling av patient, utförd av den läkare Lions
anställt? Gäller försäkringen för en läkare som arbetar
utan ersättning?
Definitionen kroppsskada har ändrats i försäkringen och
inkluderar sålunda skada från behandling av eller underlåtenhet vid behandling av läkare, tandläkare eller sjuksköterska, vilka är anställda eller sponsrade av eller frivilligt arbetar för försäkringstagaren. Er klubb är skyddad
för ansvar i fråga om läkarens åtgärder. Läkarens egen
ansvarsförsäkring gäller dock i första hand. Klubben är
skyddad mot “oavsiktlig felbehandling” men däremot inte
mot den yrkesutövande läkaren. Kvalificerade tekniker
behandlas likadant som läkare vid sitt yrkesutövande.
12. Gäller aldrig försäkringen då alkohol tillhandahålls?
Jo. Försäkringen gäller för själva evenemanget, men
undantag gäller för juridiskt ansvar i samband med alkoholutskänkning.
13. Ersätts utgifter för sjukvård, oberoende av juridiskt
ansvar?
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Ja, men högsta belopp är 1 000 USD per person.
Försäkringen täcker inte en person som skadas under
deltagande i en idrottsaktivitet.
14. Vår klubb skall sponsra en flyguppvisning. Gäller försäkringen då?
Försäkringen gäller vid aktiviteter, koncessioner, etc. vid
evenemanget, men gäller inte för olycksfall orsakade
genom användning och underhåll av flygplan.
Arrangören av flyguppvisningen eller ägaren av flygplanet måste anskaffa egen ansvarsförsäkring och införa er
klubb som tilläggsförsäkrad. I annat fall måste klubben
ordna särskild försäkring för sin räkning.
15. En Lion kör sin egen bil under en lionaktivitet och råkar
köra emot ett träd. Han själv och bilen skadas. Gäller
försäkringen i ett sådant fall?
Nej. Försäkringen omfattar inte bil- eller personskada i
samband med lionaktiviteter och inte heller rättsligt
ansvar eller utgifter för sjukvård.
16. Vår klubb äger en husvagn som vi använder för att sälja
mat och förfriskningar vid olika friluftsevenemang.
Behöver vi en separat ansvarsförsäkring?
Nej. Gällande försäkringsbestämmelser fastställer att ett
fordon som i första hand används för andra ändamål än
transport av personer och last, inte betraktas som ett
“motorfordon” och därmed täcks det av denna försäkring. Vår försäkring täcker emellertid endast belopp, som
överstiger försäkringen för fordonet som bogserar vagnen under transportsträckan, i de länder där den sistnämnda försäkringen täcker husvagnen.
17. Vår klubb sponsrar en fotbollsklubb (eller annan liknande aktivitet), som sorterar under fotbollsförbundet. Är fotbollsklubben täckt av vår försäkring?
Nej. Klubben måste teckna egen ansvarsförsäkring, vilken bör namnge er lionklubb som tilläggsförsäkrad.
Sponsrade idrottsorganisationer bör också teckna en
separat olycksfallsförsäkring för idrottsaktiviteter, vilken
täcker sjukvårdsersättning för deltagare som skadas vid
dessa evenemang. Vår försäkring täcker inte sjukvårdsersättning för personer som deltar i idrottsaktiviteter.
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18. Täcker vår försäkring en enhet som fått tillstånd från vår
lionklubb att använda Lions namn och/eller emblem?
Organisationens stadgar och arbetsordning föreskriver
att ingen person eller sammanslutning, förutom lionklubbar och distrikt, får använda Lions namn eller emblem
utan skriftligt tillstånd från den internationella styrelsen.
Ansökningsformulär för sådant tillstånd kan rekvireras
från den juridiska divisionen på det internationella kontoret.
Om sammanslutningen har fått sådant tillstånd från
organisationen kommer den att täckas av försäkringen.
19. Vår klubb planerar att långtidshyra en lokal för ett
insamlingsevenemang. I hyreskontraktet finns bl.a. en
bestämmelse som “fritar hyresvärden från skadeståndsskyldighet”. Kommer organisationens försäkring att ge
erforderligt skydd om vi undertecknar detta kontrakt?
Innan ni undertecknar kontraktet bör ni anlita en advokat
eller annan kvalificerad jurist.
Bestämmelser gällande “fritagande från skadeståndsskyldighet” kräver i allmänhet godkännande av allt
ansvar. Organisationens försäkring har diverse undantag och begränsningar och täcker därför inte “allt”
ansvar. Det kan också hända att andra avtalsbestämmelser inte stämmer med vad försäkringen täcker. En
klubb bör därför vara säker på att den har erforderlig försäkring innan den skriver på ett hyreskontrakt eller
andra juridiskt bindande avtal.
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SKADEANMÄLAN SKALL GÖRAS
TILL 866-809-0396
REPRESENTANTER FÖR
ACE AMERICAN INSURANCE
AUSTRALIA

CHILE

ACE Insurance Asia Pacific Limited
ACE Building
28-34 O’Connell Street
Sydney N.S.W. 2000 Australia
(61-2) 9335-3200

ACE Seguros S.A.
Miraflores No. 222, Piso 17
Santiago, Chile
(562) 5498300

BAHAMAS
ACE Insurance Company
Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor
273 Ponce de Leon Avenue
P. O. Box 191249
San Juan, Puerto Rico
00919-1249
(787) 274-4700
BELGIUM
ACE Insurance S.A.-N.V.
Rue Belliard 9-11
1040 Brussels, Belgium
(32-2) 5169711
BERMUDA
ACE Insurance company
Plaza Scotiabank Bldg., 11th Foor
273 Ponce de Leon Avenue
P. O. Box 191249
San Juan, Puerto Rico
00919-1249
(787) 274-4700
BRAZIL
ACE Seguradora S. A.
Avenida Paulista,
1294 17o e 18o Andare
Sao Paulo - SP, CEP 01310-915
Brazil
(55-11) 3365.4400
CANADA
ACE INA Insurance
The Exchange Tower
130 King Street West, 12th Floor
Toronto, Ontario
M5X 1A6, Canada
(416) 368-2911 (Main Line)

CHINA
ACE Insurance Ltd.
25th Floor, Shui On Centre
No. 6-8 Harbour road
Wanchai, Hong Kong
(852) 3191 6800
COLOMBIA
Ace Seguros De Colombia S.A.
Calle 72 No. 10-51
Pisos 7 and 8
CP 29782 Santa Fe De Bogota D.C.,
Colombia
(57-1) 319-0300
CYPRUS
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME 15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000
DENMARK
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME 15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000
FINLAND
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME 15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000
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FRANCE

JAPAN

ACE Insurance S.A.-N.V.
“Le Colisee”
8, Avenue de L’Arche
92419 Courbevoie Cedex
France
(33-1) 5591-4545

ACE Insurance
Tokyo Park Side Building
6th Floor
8-40 Kiba 5 Chome
Kohto-ku, Tokyo 135-8540
(81-3) 5620-8800

GERMANY

KENYA

ACE Insurance S.A.-N.V.
Lurgiallee 10
D 60439 Frankfurt/Main, Germany
(49-69) 75613-110

ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME 15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000

HONG KONG
ACE Insurance Ltd.
25th Floor, Shui On Centre
No. 6-8 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong
(852) 3191 6800
INDONESIA
ACE INA Insurance
Menara Kadin Indonesia
15th Floor, JL H.R. Rasuna Said Block
X-5, Kav 02-03
Jakarta 12950
Indonesia
(62-21) 5299-8200
IRELAND
ACE Europre S.A.-N.V.
Ground Floor
Guild House
Guild Street TFSC
Dublin 1 Ireland
(353 1) 636 9100
ITALY
ACE Insurance S.A.-N.V.
Rappresentanza Generale Per L’Italia
Viale Monza, 258-20128
Milan, Italy
(39-02) 270951
JAMAICA
ACE Insurance Company
Plaza Scotiabank Bldg., 11th Floor
273 Ponc e de Leon Avenue
P. O. Box 191249
San Juan, Puerto Rico
00919-1249
(787) 274-4700

KOREA
ACE American Insurance Company
6th Floor Hanil Group Building
191 Hankang-ro 2-ka, Yongsan-ku
Seoul, 140-702, Korea
(82-2) 3785-3100
MALAYSIA
ACE Synergy Insurance BHD
3rd Floor, Banguanan KWSP,
Changkat Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur, Malaysia
P. O. Box 10875
(60-3) 20313376
MEXICO
ACE Seguros
Bosques de Alisos #47 A
1er.piso
Colonia Bosques de Las Lomas
Mexico, D.F. 05120
(525) 258-5800
NETHERLANDS
ACE Insurance S.A.-N.V.
Marten Meesweg 8-10
3068 A. V. Rotterdam
P. O. Box 8664
3009 AR Rotterdam, Netherlands
(31-10) 289-3500
NEW ZEALAND
ACE Insurance Limited
Post Office Box 434 (Mail)
ACE House - 345 Queen Street
(Location)
Auckland 1, New Zealand
(64-9) 377-1459

NIGERIA

SOUTH AFRICA

ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House Romney Place
Maidstone, Kent ME 15 6LT, United
Kingdom
44.1622.403000

ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000

NORWAY
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House Romney Place
Maidstone, Kent ME 15 6LT, United
Kingdom
44.1622.403000
PAKISTAN
ACE Insurance Limited
National Insurance Corporation
Building, 6th Floor
Abbasi Shaheed Road
Off Sharea Faisal
Karachi, Pakistan
(92-21) 111.789.789

SPAIN
ACE Insurance S.A.-N.V.
Francisco Gervas 13
Apartado No. 14103
Madrid 28020, Spain
(34-91) 556-3600
SWEDEN
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000

PERU

SWITZERLAND

ACE Seguros S.A.
Miraflores No. 222, Piso 17
Santiago, Chile
(562) 5498300

ACE Insurance S.A.-N.V.
Lurgiallee 10
D 60439 Frankfurt/Main, Germany
(49-69) 75613-110

PHILIPPINES

TAIWAN

Insurance Company of North America
(ACE)
14th Floor, UrbanBank Plaza, Chino
Roces Avenue Cor.
Sen. Gil J. Puyat Avenue,
CPO 1624, Makati City
Philippines, D-1200
(63-2) 886-1640 to 53

Insurance Company of North America
11F No. 184, Hsin Yi Road, Sec. 4
Taipei, 106 Taiwan, R.O.C.
886.2.7711.8989

PUERTO RICO
ACE Insurance Company
Plaza Scotiabank Building,
11th Floor
273 Ponce de Leon Avenue
P. O. Box 191249
San Juan, Puerto Rico
00919-1249
(787) 274-4700
SINGAPORE
ACE Insurance Limited
152 Beach Road #25-01
The Gateway East
Singapore 189721
(65) 298-8955

TURKEY
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000
UNITED KINGDOM
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000

VENEZUELA
Seguros Catatumbo, Avenida 4 No.
77-55, Edificio Seguros Catatumbo,
(Bella Vista) Apto Postal 1083,
Maracaibo, Venezuela 58-261-7005555
VIRGIN ISLANDS - U.S.
ACE Insurance Company
Plaza Scotiabank Bldg.,11th Floor
273 Ponce de Leon Avenue
P. O. Box 191249
San Juan, Puerto Rico
00919-1249
(787) 274-4700
ZIMBABWE
ACE Insurance S.A.-N.V.
Kent House
Romney Place
Maidstone, Kent ME15 6LT,
United Kingdom
44.1622.403000

General Counsel
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA
Telefon (630) 571-5466
Fax (630) 571-8890
www.lionsclubs.org
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